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Ny bibliotekslag
(Ds 2012:13)
Definition av unga och uppföljning av folkbibliotekens verksamhet
Ungdomsstyrelsen välkomnar förslaget till en ny bibliotekslag med fortsatt prioritering av
barn och unga i folkbibliotekens verksamhet. Myndigheten vill samtidigt lyfta fram två
frågor som tillsammans kan förstärka arbetet och uppföljningen inom området.

Prioritering av särskilda grupper viktiga även i den regionala verksamheten
I förslaget till ny bibliotekslag framhålls att den regionala biblioteksverksamheten
(länsbiblioteken) ska ha en mer strategisk inriktning. Detta ska främst ske genom att
främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet. Ungdomsstyrelsen
anser att detta kunskapsstödjande uppdrag är särskilt relevant för folkbibliotekens
uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer med
funktionedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än
svenska. För att stödja folkbiblioteken, och lokal kunskapsutveckling i dessa frågor, bör
prioriteringen av dessa målgrupper därför även gälla den regionala
biblioteksverksamheten.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Förtydligad åldersindelning
Ungdomsstyrelsen har uppmärksammat att vilka som åldersmässigt ska räknas som barn
och unga varierar mellan olika aktörer inom det kulturpolitiska området (se rapporten
När, var, hur – om ungas kultur, Ungdomsstyrelsen 2011). Enligt den nationella
ungdomspolitiken ska alla unga ha rätt till inflytande och välfärd. Biblioteken fyller flera
viktiga funktioner för unga på lokalplanet. Villkoren för unga kan variera beroende på hur
lagen uttolkas lokalt, om det är personer under 18 år som definieras som barn och unga
och därmed prioriteras eller om även äldre inkluderas. Det kan därför finnas skäl att
förtydliga vilka åldersintervall som avses i lagen. Den nationella ungdomspolitiken
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innefattar unga i åldern 13–25 år. Myndigheten har i nämnda undersökning och även
tidigare (Fokus 06 – en analys av ungas kultur och fritid) uppmärksammat att unga i
åldern 19–25 år ofta är mindre prioriterade i det lokala arbetet jämfört med den yngre
gruppen. Ett förtydligande skulle ge bättre vägledning i hur proriteringen bör tolkas.
Ytterligare ett skäl för det är att en enhetlig tolkning av vilka åldrar som avses skulle
underlätta nationellt jämförbara uppföljningar av prioriteringsarbetet. Ungdomsstyrelsen
har också diskuterat med Myndigheten för kulturanalys och Kulturrådet om betydelsen av
mer enhetliga åldersindelningar för att möjliggöra jämförbara uppföljningar i det
kulturpolitiska fältet.
I detta ärende har Per Nilsson beslutat. Oscar Svensson har varit föredragande.
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